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En aquest nou número del magazín de Territoris.cat 
fem un recull d'alguns dels temes que creiem més relle-
vants de l'any 2018. No hi són tots, i alguns han sobre-
passat l'anualitat, però la seva rellevància ens obliga a 
tenir-los en compte.

Des de la redacció, tot i haver recollit temes de relle-
vància de cadascuna de les comarques lleidatanes, consi-
derem que una vista de la situació generalitzada del país, 
tal com s’ha mantingut en la mirada de la ciutadania al 
llarg de l’any, mereixia un espai en aquest anuari.

Fa més d'un any de presó dels polítics electes de la 
generalitat, de la presidenta del Parlament i dels líders 
d'Òmnium Cultural i de l'ANC, així com de la situació 
d’exili. Fa una setmana començava el judici al TSJ, i no 
feia més que constatar que aquest procés judicial és una 
farsa, un relat fantasiós i imaginari que els processats 
han desmuntat, de manera objectiva, documentada i as-
sossegada.

Aquesta farsa judicial va ser acusada per milers de 
persones el dijous 21 de febrer i, per aquest motiu, 
n’hem fet unes línies amb la foto que les acompanya. Per 
mostrar que la ciutadania també és conscient de la injus-
tícia i del frau de l'Estat espanyol envers Catalunya.

La societat continua treballant perquè Catalunya 
avanci, perquè aquesta és la manera de ser del país i la 
seva gent, però la injustícia s'ha de traduir en indignació 
al carrer, en accions contínues, com la de demostrar que 
aquestes reivindicacions són legítimes i democràtiques.

Segueix-nos a

/territoris.cat
/SurtdecasaPonent

@territoriscat
@SDC_Ponent

/territoris.cat
surtdecasaponent
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l Departament de Cultura ha comunicat a l'Ajuntament 
de Juneda que la Festa de les Cassoles ja s'ha inclòs en 
el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Es tracta 
d'un fons documental que es va crear l'any 2006 amb 

a comarca de les Garrigues respirava satisfacció per 
tots els racons després de l'anunci del president 
Quim Torra i de la consellera de Cultura Laura Bor-
ràs d'una aportació de 2,4 milions d'euros per a la 

E

L

la voluntat de recollir les festes, manifestacions i celebracions 
comunitàries, així com els elements festius amb vigència arreu 
de Catalunya, amb l'objectiu de preservar, difondre i protegir el 
patrimoni festiu del país.

L'any 1979, un grup de joves junedencs de la revista local 
Fonoll, encapçalats per Joan Josep Solé Mateus i Ramon Tri-
quell Salla, van constituir, amb molt entusiasme, una comissió 
per tal d'organitzar una festa popular que pogués reunir a tots 
els junedencs i junedenques al voltant de la tradició perduda 
dels seus avantpassats de cuinar una cassola de tros, quan 
aquests treballaven al camp de sol a sol i s'aplegaven amb els 
veïns de les finques properes per tal d'alimentar-se.

construcció de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues. Un anunci 
que els responsables del Govern Català van fer en el marc de 
la seva visita a la Fira de l'Oli Verge Extra i les Garrigues, que 
es va celebrar a Les Borges Blanques del 18 al 20 de gener.

La consellera Borràs va destacar que es tracta d'un pro-
jecte important que entronca amb la Generalitat republica-
na. La responsable de Cultura va recordar que en el darrer 
Consell Executiu de l'any ja es va aprovar el pressupost de 
2,4 milions d'euros i que la licitació de la infraestructura és 

Les Cassoles de Juneda ja 
són al Patrimoni Festiu de 
Catalunya

El president Quim Torra dóna llum verda a l'Arxiu 
Comarcal de les Garrigues

pel període 2019-2021. Així mateix, la consellera va assenya-
lar que es necessita una xarxa robusta d'arxius per preservar 
el passat, el present i que ha de projectar cap al futur, ja que 
s'entén com a xarxa única d'arxius del país. 

Torra, per la seva banda, va explicar que, ben aviat, l'ar-
xiu serà una realitat, i que és una eina cultural que passa a 
ser una peça de l'entramat de cultura en xarxa molt impor-
tant pel país. En relació als arxius que completarien el mapa 
català, Borràs va explicar que faltarien l'Alta Ribagorça, el 
Moianès i també Barcelona, que ara és competència del Go-
vern espanyol, perquè ells van crear la xarxa d'arxius provin-
cials, i ara la Generalitat els transforma en arxius comarcals.

Text i fotografia: Josep A. Pérez 
Text i fotografia: Josep A. Pérez 
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l centre La Salle Mollerussa ha desplegat un projec-
te educatiu que pretén aportar als joves les eines 
necessàries per afrontar els reptes del nou mil·lenni. 
Un plantejament que ha de combinar coneixements 

possibilitats formatives i professionals dels estudiants.
Sense oblidar el vessant tecnològic, La Salle dóna mol-

ta importància a la robòtica educativa, i l’ha incorporat a la 
base de l'ESO i el Batxillerat. Una proposta no tan sols for-
mativa, sinó que funciona com a eina de creixement en tre-
ball col·laboratiu, i de despertar creatiu. En aquest sentit, cal 
destacar que un equip d'estudiants del centre s'han classifi-
cat a la final del First Lego League, que se celebrarà el 23 i 24 
de març a Tenerife.

El ventall de possibilitats abasta també el vessant artístic, 
per aquells joves més creatius i amb ambicions artístiques. 
El passat curs es va engegar el Batxillerat artístic al centre; 
una possibilitat per aquell perfil d'alumnes de la comarca 
que es veien obligats a desplaçar-se a Lleida o Tàrrega per 
cursar aquests estudis.

La Salle Mollerussa pretén, amb aquesta oferta educati-
va, fomentar uns valors amb més de 300 anys de trajectòria, 
que es van adaptant a cada època, sempre amb la voluntat 
de preparar els seus alumnes pels reptes als quals s'afronta-
ran en el seu pervenir.

E
i valors, que facin possible la preparació professional i el crei-
xement personal. Aquests són els principis bàsics en els quals 
es fonamenta el centre educatiu de la capital del Pla d'Urgell.

La Salle creu que el pas de l'ensenyament secundari (ESO) 
i Batxillerat és primordial per assolir el pas a les universitats o 
els estudis superiors, per la qual cosa pretén consolidar una 
oferta formativa que pugui garantir aquests objectius.

És evident que la globalització i la tecnologia ha obert un 
front en el qual cada cop hi ha més competència, per la qual 
cosa els idiomes són un dels pilars fonamentals, per assolir 
objectius de qualitat. En aquest sentit, el centre va acon-
seguir l'homologació per atorgar el Certificat B2 d'anglès 
homologat per la Universitat d'Òxford, amb l'objectiu que 
els alumnes de quart d'ESO i primer de Batxillerat poguessin 
obtenir aquesta acreditació en el mateix centre.

Els reptes de La Salle Mollerussa van més enllà de 
cara al pròxim curs 2019-2020 incorporant el Batxillerat 

“Sense oblidar el 
vessant tecnològic, 
La Salle dóna mol-
ta importància a la 
robòtica educativa, 
i l’ha incorporat a 
la base de l'ESO i el 
Batxillerat.”

Dual, un projecte amb el 
qual els alumnes podran 
compaginar els estudis ha-
bituals de secundària amb 
la titulació del batxillerat 
nord-americà High School. 
Una manera més d'obrir les 

El Col·legi de la Salle de Mollerussa aposta per un projecte 
que prepara els joves per als nous reptes del mil·lenni

Text i fotografia: Josep A. Pérez 
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ra fa 50 anys, un professor de Cambridge va 
adonar-se que els seus alumnes no estaven prou 
preparats com ell voldria. És així com va dissenyar 
un altre model educatiu, més competencial i A

més obert. Ara, se’l coneix com Batxillerat Internacional, 
i l’imparteixen instituts de tot el món. L’Institut Josep 
Lladonosa és un dels pocs de Catalunya que ho fan (deu de 
concertats i quatre públics en total), i l’únic de Lleida.

Es tracta d’uns estudis molt regulats, que segueixen unes 
directrius marcades per la fundació internacional, i que ha 
de passar unes avaluacions cada 3 o 4 anys que certifiquin 
l’institut que l’imparteix, com un segell de qualitat. L’Institut 
Josep Lladonosa fa quatre anys que l’imparteix, malgrat també 
dona l’opció de cursar els altres batxillerats convencionals.

El Batxillerat Internacional té una pàtina diferent. Fa 

“El Batxillerat Internacional té una pàtina diferent. 
Fa que l’alumne sigui de ment més oberta, ens expli-
ca el director del centre, Santi Pubill, que ha abocat 
grans esforços per apostar i consolidar aquesta mo-
dalitat educativa des del moment en què va arribar a 
la direcció del centre”

Un centre compromès amb el futur: 
Institut Josep Lladonosa

que l’alumne sigui de ment més oberta, ens 
explica el director del centre, Santi Pubill, 
que ha abocat grans esforços per apostar i 
consolidar aquesta modalitat educativa des 
del moment en què va arribar a la direcció 
del centre. Segons ens explica, en aquest 
batxillerat, la clàssica dicotomia de ciències 
i lletres queda diluïda, o més aviat superada, 
pel recorregut particular que escull cada alumne en funció 
dels seus interessos. I és que de fet, tal com remarca el 
director del centre, és sobretot aquest, el tret distintiu 
d’aquest tipus d’ensenyament: l’interès de l’alumne. L’alumne 
del Batxillerat Internacional no ha de ser brillant, sinó bo i 
compromès. El programa i estructura d’aquest batxillerat 
inclou assignatures que no sabríem classificar estrictament 
ni com de números ni com de lletres. Com en la vida mateixa, 
diversos àmbits conflueixen en una mateixa assignatura. Una 
assignatura que mostra el lligam entre les matemàtiques 
i l’art?  En aquest batxillerat, s’imparteix. Una assignatura 
que relaciona l’ecologia amb les humanitats? Existeix, es 

diu Sistemes Ambientals i Societats, i permet analitzar com 
afecta el recurs de l’aigua en la geopolítica del món o com 
pot afectar el canvi climàtic en els moviments migratoris. És 
evident que, aquesta visió més holística de l’educació i del 
món en si mateix implica un cert compromís i ganes per part 
de l’alumne d’enfrontar-se a diverses disciplines a la vegada i 
estudiar el potencial d’aquests ponts. Perquè, a més, aquest 
batxillerat inclou una part pràctica molt important de treball 
i investigació, que ha de fer l’alumne pel seu compte i per 
les diferents assignatures i així demostrar com, allò que ha 
après a l’aula, és extensible i aplicable al món real. 

És el que busca sobretot aquest batxillerat: implicar-
se amb l’entorn. Per aquest motiu, a més a 
més, el seu programa compta amb una part 
d’obra social, de manera que els alumnes 
han de fer una part de treball comunitari 
i documentar-ho en un blog. Per tot això, 
ens explica en Santi, els joves han de ser 
exigents i han d’estar motivats. I no n’hi ha 
prou amb que ho estiguin els pares: han 
d’estar-hi els alumnes!

A l’Institut Josep Lladonosa hi ha lloc per 
tothom, però no tallaran les ales als escolars 
que s’atreveixin a anar una mica més enllà. 
Pel talent multidisciplinari, l’interès i el 
compromís amb l’entorn, hi ha un espai 
assegurat. I no és això, el futur?

Text: M
arina Pallàs; Fotografia: Josep A. Pérez 



TR La revista de www.territoris.cat

8

Els socis del Centre Cultural l'Ateneu de Linyola han decidit, en consulta popular, traslla-
dar la gestió de l'equipament a l'ajuntament del municipi.

L'Ajuntament de Linyola 
garanteix la continuïtat del 

Centre Cultural l'Ateneu
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n la consulta hi han participat 121 socis dels 172 
amb què compta l'entitat, dels quals 91 han votat 
a favor de l'oferta consistorial, 21 han donat suport 
a la proposta dels supermercats Spar i 4 s’han de-

de mantenir converses amb els socis, per tal de concretar 
de quina manera es farà la transició de la propietat. Mases 
ha afegit que no s'ha de tenir pressa en decidir el futur de 
l'equipament, ja que qualsevol actuació suposarà una im-
portant inversió de diners.

E
clinat per convertir-lo en un espai esportiu. Així i tot, el re-
compte no s'ha tancat a l'espera que pugui arribar algun vot 
per correu.

Amb aquests resultats, l'Ateneu passarà a ser de titula-
ritat de l'Ajuntament de Linyola, per un import de 40.000 
euros, i la condició que els socis puguin continuar la gestió 
del servei de bar per un període per determinar.

Segons ha explicat l'alcalde de Linyola, Àlex Mases, la vo-
luntat del consistori és recuperar un equipament que data 
de l'any 1932, i estudiar quins hauran de ser els seus usos, 
tot i tenir en compte que l'edifici necessita una important 
reestructuració per tal de poder recuperar l'activitat soci-
ocultural que havia tingut. Meses ha afegit que encara s'han 

“Segons ha explicat l'alcalde de Linyola, Àlex 
Mases, la voluntat del consistori és recuperar 
un equipament que data de l'any 1932, i estudiar 
quins hauran de ser els seus usos, tot i tenir en 
compte que l'edifici necessita una important 
reestructuració per tal de poder recuperar 
l'activitat sociocultural que havia tingut”

Text i fotografia: Josep A. Pérez 
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Una assegurança de vida en cas d’accident o de malaltia greu
Els casos d’accident o de malaltia greu que comporten 

una situació d’invalidesa van associats també a un augment 
de les despeses en la llar familiar. En aquest sentit, aconse-
llem  l’assegurança de VIDA DEPENDÈNCIA, que ajuda a fer 
front econòmicament a aquestes situacions.

A qui van dirigides les assegurances de vida dependència?
Les assegurances de VIDA DEPENDÈNCIA són per aque-

lles persones que no saben com s’ho faran si no poden val-
dre’s per si mateixes en cas d’accident o malaltia greu. Una 
situació d’invalidesa comporta un augment de despeses ex-
tres que no es tenen si es gaudeix d’una vida autònoma, i 
això repercuteix també en la família.

Amb l’assegurança de VIDA DEPENDÈNCIA, la persona 
podrà disposar d’uns diners que complementin els ingressos 
habituals. D’aquesta manera, podrà afrontar els canvis amb 
més tranquil·litat en cas d’una dependència severa o una 
gran dependència.

Què implica una dependència severa o gran dependència?
Una dependència severa es dona quan hi ha accions bà-

siques i puntuals del dia a dia que no pots fer sol, mentre 
que la gran dependència implica no poder valdre’t per tu 
mateix i necessitar atenció les 24 hores del dia.

I què més cal saber?
D’una banda, que la quantitat de diners a percebre es 

decideix en el moment de contractar VIDA DEPENDÈNCIA. 
De l’altra, que aquesta assegurança desgrava a la declaració 
de renda. I, finalment, que per cobrar-la, cal que la invali-
desa estigui declarada oficialment.

Vida dependència, per a 
persones que no es poden 
valdre per si mateixes
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ervera es convertirà durant aquest 2019 en la Capital 
de la Cultura Catalana, la ciutat més petita que fins ara 
ha ostentat aquesta distinció, i ho farà amb el desplega-
ment d'un programa d'activitats amb prop de 200 acci-

mació implica, segons els organitzadors, entendre la cultura 
d'una manera innovadora, capaç de transformar, d'incidir i 
de reivindicar la mateixa identitat, i expressa igualment la 
voluntat de presentar una perspectiva cultural de caràcter 
volgudament universal. “Això ens porta a l'experimentació 
per generar impacte econòmic”, afegeixen. És una progra-
mació arriscada en tots els sentits, especialment en relació 
amb la creació de nous públics. En aquest sentit, els respon-
sables municipals han recordat que, “com a servidors públics 
que som, hem d'assumir riscos a favor de la democratització 
de la cultura”.

Per tot plegat, durant aquest 2019, la vila de Cervera tin-
drà una renda cultural per càpita que implica superar els ín-
dexs de països pioners en la inversió en cultura per habitant.

Alguns noms de la capitalitat de Cervera
La programació de la capitalitat d'aquest 2019 inclou 

noms propis destacats de l'escena nacional i amb forta pre-
sència en l'àmbit internacional, entre els quals destaquen la 
companyia de dansa que lidera la ballarina d'Alcoi Sol Picó, el 
músic igualadí Jordi Savall, la companyia de teatre cerverina 
Fadunito, el músic Jaume Pla (Mazoni), el periodista cerverí 
Josep Ramoneda, el poeta Josep Pedrals, el cinematògraf Xa-
vier Marrades (establert a Cervera), el compositor Salvador 
Brotons o l'artista gallega Ana DMatos, per citar-ne alguns.

El programa pretén fer valdre els artistes i creadors del ter-
ritori i produir accions culturals i artístiques tenint en compte 
el territori, però amb voluntat de transcendir els límits geo-
gràfics de Cervera.

C
ons interdisciplinàries repartides en 25 escenaris i amb la parti-
cipació de més de 260 artistes i creadors, amb la qual cosa es vol 
realçar la riquesa cultural de la ciutat i de la Segarra.

Segons el paer en cap, Ramon Royes, la capitalitat de la cul-
tura suposarà una inversió de 475.000 euros en activitats ex-
traordinàries, que venen gràcies a “sponsors” com la Fundació 
"La Caixa", la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya i la 
Paeria de Cervera.

Royes ha manifestat que, juntament amb l’activitat ordinà-
ria de Cervera, aquest any hi haurà una inversió en cultura de 
2.600.000 euros, una xifra extraordinària comparable a la dels 
països nòrdics pel que fa a la inversió en aquest àmbit. “Som 
defensors de la cultura com a eina abosluta de cohesió social, 
com a arma de destrucció massiva de la intolerància i, per tant, 
nosaltres apostem per la cultura”, ha conclòs el batlle de Cervera.    

Les propostes, pensades per a totes les edats, abracen 
diferents eixos, com són una mirada contemporània, nous 
públics, cultura transformadora, territori i transmissió cultu-
ral. Els actes van arrencar el 19 de gener amb l'espectacle 
inaugural MEM un muntatge de producció pròpia centrat en 
la cultura des d'un vessant polièdric. En l'acte de presentació 
de la programació, que va tenir lloc el dia 10 de gener a l'es-
pai Cal Corominas, el grup La Terrasseta de Preixens va pre-

“Som defensors de la cultura 
com a eina abosluta de cohesió 
social, com a arma de destruc-
ció massiva de la intolerància 
i, per tant, nosaltres apostem 
per la cultura”

“La programació presentada és el resultat 
d'un procés participatiu en el qual s'han 
consultat prop d'una cinquantena d'asso-
ciacions culturals del territori”

sentar el tema 
“Surt el Sol”, 
compost ex-
pressament per 
encàrrec de la 
comissió orga-
nitzadora.

La progra-

Cervera es converteix en un transatlàntic de la cultura

Text i fotografia: Josep A. Pérez 
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Dues estudiants de l’INS Manuel de Pedrolo de Tàrrega 
guanyen el concurs Ficcions

“A la demarcació de Lleida, la participació 
d'aquesta edició de Ficcions ha arribat als 101 
alumnes de 17 centres educatius, dels quals 
8 grups formats per 11 joves han aconseguit 
arribar a la final.”

l concurs “Ficcions, l'aventura de crear històries”, 
que enguany arriba a la desena edició, és una inicia-
tiva de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comu-
nicació (AMIC) per promoure la lectura i l'escriptura 

Les alumnes de l'INS Manuel de Pedrolo de Tàrrega, Raquel Salvia i Cos i Sofiya Monastyrska, 
van resultar guanyadores del concurs literari Ficcions en la secció territorial de Lleida, 
un certamen que impulsa l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC). Les 
escriptores urgellenques van presentar amb el pseudònim “algonormal” el treball “Sense 

tu”, que va ser el més valorat de les comarques lleidatanes.

en català entre els joves dels territoris de parla catalana.
L'acte de lliurament, que va tenir lloc aquest dimecres 

a La Pedrera-Casa Milà de Barcelona, va reunir al voltant de 
250 persones d'arreu de Catalunya, entre les quals es troba-
ven l'escriptor Jordi Sierra; la directora dels Serveis Territori-
als del Departament de Cultura, Àngels Torras; el director de 
Promoció Educativa de l'IMEB, Joan Coma; la directora de la 
Fundació Carulla, Marta Esteve; i la vicepresidenta de l'AMIC, 
M. Carme Rodríguez.

El guanyador del guardó “Professor més motivador de 
Catalunya” ha estat el professor Jaume Prat del centre Ma-
ristes Valldemia de Mataró, i la professora Magda Cisquella 
de l'escola Vedruna Balaguer ha estat una de les cinc finalis-
tes al premi.

A la demarcació de Lleida, la participació d'aquesta edi-
ció de Ficcions ha arribat als 101 alumnes de 17 centres edu-
catius, dels quals 8 grups formats per 11 joves han aconse-
guit arribar a la final.

En total, el concurs va tancar la seva desena edició el pas-

sat 26 de març amb una participació rècord de 3.593 inscrits 
d'entre 14 i 18 anys d'arreu de Catalunya (2.424 alumnes), 
País Valencià (553 alumnes) i Illes Balears (616 alumnes) pro-
vinents de 314 centres educatius diferents. Aquestes xifres 
suposen un rècord absolut en la història del concurs, ja que 
el resultat de participació s'ha incrementat més d'un 23% 
respecte a la novena edició.

Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Josep A. Pérez | Pexels 
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’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la No-
guera posa en marxa aquest últim trimestre de l’any 
l’Oficina Comarcal per al Lloguer Social i Assessora-
ment Energètic.L

Amb aquest nou servei s’unifiquen en un sol punt d’accés 
per a les persones usuàries les demandes d’assessorament so-
bre energies a la llar i les demandes d’informació i tramitació 
dels ajuts de lloguer social, que des de principis d’any gestionen 
els Serveis Socials, amb un total de 117 ajuts concedits i un im-
port total de 148.259,44 euros.

La part d’assessorament energètic tindrà com a objectius 
informar i assessorar les persones que no poden mantenir les 
llars en unes condicions energètiques i de benestar adequades; 
tramitar els informes corresponents en el cas de les famílies 

La Noguera posa en marxa una Oficina pel Lloguer Social 
i Assessorament Energètic

que han rebut avís de tall de subministrament; assessorar i 
acompanyar les persones en la defensa dels seus drets ener-
gètics; orientar en la millora de la gestió i l’eficiència energètica 
de les llars i en l’optimització dels serveis d’electricitat, aigua 
i gas; assessorar per entendre la lectura de les factures de les 
companyies subministradores; i orientar per tramitar ajuts o fer 
gestions amb les empreses energètiques.

“La part d’assessorament energètic tindrà com a 
objectius informar i assessorar les persones que 
no poden mantenir les llars en unes condicions 
energètiques i de benestar adequades”

Text i fotografia: Josep A. Pérez 
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l conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló,  va 
anunciar l’octubre passat a Almenar, el compromís 
del Govern de plantejar un modificat del projecte 
que respongui a l'ampliació del centre perquè hi 
hagi més espais educatius. Bargalló va aclarir que 

no es tracta de convertir el centre d'una línia i mitja en dues, 
sinó d'afegir més aules, tal com va demanar l'Ajuntament 
del municipi. 

El conseller va afegir durant la seva visita, que els estudis 
demogràfics actuals preveuen que el creixement del poble 
no arribarà a necessitar mai una escola de dues línies, tot i 
que el terreny és suficient per acollir-les. També va recordar 
que les pràctiques pedagògiques d'avui dia demanen des-
doblaments de classes, treball per projectes o racons i, que 
per aquest motiu, com més espais educatius hi hagi, millor. 

La proposta d'ampliació arriba ara, amb l'obra en execu-
ció, perquè segons va explicar el conseller d'ensenyament, 
amb l'article 155, ningú no podia modificar projectes. En 
aquest sentit, Bargalló va insistir que la modificació ha de 
ser tècnicament viable, que no aturi les obres i que el seu 
pressupost sigui assumible. 

El conseller Bargalló anuncia una modificació per 
ampliar la futura escola d'Almenar

que no es va posar la primera pedra d'aquesta nova construc-
ció tan esperada i demandada pel municipi.

Les obres de la nova escola d'Almenar es van iniciar al 
maig de 2018, però la reivindicació de la construcció per 
part de la comunitat educativa i del consistori es remunta 15 
anys enrere, segons va explicar el regidor d'ensenyament, 
Raul Malla, convertint-se en un dels projectes aturats per 
la crisi econòmica. El director del centre, Manel Gràcia, va 
recordar que l'edifici actual data del 1935 i que, per raons 
òbvies, l'espai ha quedat petit. Això ha comportat que s'ha-
gin fet classes en espais com són el gimnàs o el menjador i, 
durant un temps, fins i tot es va ocupar part de l'edifici de 
l'escola bressol municipal. 

El curs que ha d'inaugurar la nova escola està previst que 
sigui el 2019-2020, tal com va assegurar Bargalló.

El conseller també va parlar de l'Institut de Torrefarrera 
i va dir que la seva execució és de divuit mesos. En relació 
a les obres de l'escola de l'Almenar, va dir que Torrefarrera 
està una mica més endarrerida. Sobre l'escola Pinyana de 
Lleida va afegir que, quan les llicències i els procediments 
administratius estiguin llestos, començaran les obres.

E

El conseller Bargalló, que va ser 
rebut per l'equip de govern al consis-
tori d'Almenar i on es va reunir amb 
l'alcaldessa, Maria Teresa Malla, va 
visitar les obres de la nova escola 
amb la presència també de l'alumnat 
dels cursos cinquè i sisè.

Els alumnes van posar dins un 
tub que van anomenar “càpsula del 
temps” alguns dibuixos i desitjos, di-
positats dins d’una cavitat del terreny 
a mode simbòlic, tenint en compte 

Text i fotografia: Josep A. Pérez 
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